
 
Dodatek ze dne  28.06.2018 

 
ke SMLOUVĚ O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD č.60005376-1 

 

(dále jen „Smlouva“) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.274/2001 Sb. v platném znění, o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, mezi následujícími smluvními stranami: 

      
Provozovatel: 
 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Přítkovská 1689 
415 50 Teplice 
 
IČ: 49099451 

Odběratel: 
 
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
Revoluční 3088/26 
400 01, Ústí nad Labem 
 
IČ: 25013891 

 
 
 

ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYŽADUJÍCÍCH PŘEDČIŠTĚNÍ  
 
 

Odběratel (provozovna Jateční 426/69, Ústí nad Labem – Předlice) produkuje odpadní vody, 
které před vypuštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu vyžadují k dodržení povoleného 
maximálního znečištění odpadních vod daného platným kanalizačním řádem pro kanalizační 
systém Ústí nad Labem zakončený ČOV Neštěmice předčištění. Odpadní vody odběratele 
jsou předčišťovány v odlučovači ropných látek CHLP 1 na p.p.č. 374/2, k.ú. Předlice. 
Odlučovač ropných látek předčišťuje dešťové vody z parkovacích ploch a zároveň je do něj 
zaústěn i přepad z ČOV myčky autobusů. Jedná se o bezpečnostní přepad vyčištěné vody 
z ČOV, který se standardně nevyužívá (dochází k recirkulaci vody pro mytí).   
  
Provozovatel souhlasí s vypouštěním předčištěných odpadních vod do kanalizace pro 
veřejnou potřebu za podmínek, kterými se mění Smlouva o dodávce vody a odvádění 
odpadních vod v části I. a v části VIII. takto: 
 
1. Množství odpadních vod, předčištěných v ORL a vypouštěných do kanalizace bude 

maximálně: 
 

Max Qroč      19 000 m3/rok 
Max Qměs     1 581 m3/měs 
Max. okamžitý průtok   dáno profilem kan. přípojky 
 

2. Kvalita odpadních vod vypouštěných do kanalizace bude ve všech ukazatelích splňovat 
limity povolené platným kanalizačním řádem pro kanalizační systém města Ústí nad 
Labem zakončený ČOV Neštěmice v aktuálním znění. 
Aktuální znění platného kanalizačního řádu je k dispozici na webových stránkách 
provozovatele. 
 
 
 



 
 

3. Kontrolu kvality odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou 
potřebu bude dle § 18 odst. 2 zákona 274/2001 Sb. provádět na své náklady odběratel: 

 

 Kontrola kvality odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu 
bude prováděna s četností 2x ročně (1krát za 6 měsíců). 

 Vzorek bude odebírán v šachtě za předčistícím zařízením. 

 Odběry vzorků provede odborně způsobilá osoba 

 Kvalita OV bude sledována v ukazatelích: C10-C40, NL, CHSKcr. 
 Bude se jednat o bodový vzorek odebíraný za deště. 

 Rozbor vzorků bude prováděn v akreditované laboratoři 

 O výsledcích rozborů bude firma průběžně a nejméně 1x ročně informovat 
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Teplice  
 

4. V případě potřeby bude provozovateli kanalizace umožněn vstup do areálu k odebrání 
kontrolního vzorku a kontrole kanalizační přípojky a předčistícího zařízení. 

 
5. V případě havárie v areálu odběratele, při níž dojde ke vniku nebo bude hrozit vnik 

nedovolených látek do veřejné kanalizace, bude odběratel neprodleně informovat 
provozovatele kanalizace na telefonním čísle 601 267 267, případně 840 111 111. 

 
 
Nedodržení výše stanovených podmínek je považováno za nedodržení kanalizačního řádu a 
je posuzováno jako neoprávněné vypouštění dle Smlouvy o dodávce vody a odvádění 
odpadních vod. Za neoprávněné vypouštění může býti odběrateli uložena smluvní pokuta dle 
článku IX. této Smlouvy. 
 
 
Za provozovatele:     Za odběratele: 
 

V ……………………. dne ………………  V ……………………. dne ………………
        

 

 

 

                                                                    

….…………….……………………………  ….…………….…………………………… 

                  Podpis a razítko                   Podpis a razítko          

              


